
 

 

Philips
iPod/iPhone için saatli 
radyo

DC220
Güne kendi tarzınızda başlayın!

Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
iPhone/iPod için Philips saatli radyo güne, en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses çıkışıyla 
dinleyerek başlayın. Hafta içi ve hafta sonu için farklı alarm ayarlarının yanında, FM radyo 
ve MP3 bağlantısı ile müzik seçeneklerini artırıyor.

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• En sevdiğiniz iPod/iPhone müzikleri veya radyo istasyonu ile uyanın
• Yașam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı
• Așamalı alarm sesiyle nazik uyandırma çağrısı

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve șarj edin
• Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon ayarı
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link

Zengin ve net ses
• 5W RMS toplam çıkıș gücü
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Kullanım kolaylığı
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir



 Hafta içi/ Hafta sonu alarmı

Modern yașam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu 
saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz 
çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına 
olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. 
Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için 
aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken 
bașladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için 
daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar 
günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz 
ayar ne olursa olsun, bu kullanıșlı özellik sayesinde 
her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden 
kurtulmuș olacaksınız.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya 
iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile 
çalıștığından, tek yapmanız gereken iPod veya 
iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini 
gerçekten karmașıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
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Özellikler
• Garantili: Garanti Belgesi
•

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS

iPod uyumlu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, 
iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. 
nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, iPod touch 2. 
nesil 8/16/32GB, Renkli ekranlı iPod, iPod 5. nesil

Müzik çalma
• Bağlantılı oynatma modları: hızlı ileri ve geri, önceki 

ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma

Radyo/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM anteni
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: sesli alarm, radyo alarmı, alarm tekrarı 

(erteleme), çift alarm
• Renkli arka ıșık: Beyaz
• Saat: Dijital, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran tipi: LCD ekran
• Șarj cihazı: iPhone, iPod

Ses
• Ses sistemi: stereo

• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Çıkıș gücü: 2 x 2,5 W

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2

Bağlanabilirlik
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Güç
• Güç kaynağı: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Güç tipi: AC Giriși

Boyutlar
• Ana kutu boyutları: 566 x 165 x 261 mm
• Brüt ağırlık: 1,15 kg
• Ana karton miktarı: 4
• Ana karton ağırlığı: 4,9 kg
• Ambalaj genișliği: 255 mm
• Ambalaj yüksekliği: 153 mm
• Ambalaj derinliği: 139 mm
• Ağırlık: 0,89 kg
• Ana ünite derinliği: 139,4 mm
• Ana ünite yüksekliği: 105 mm
• Ana ünite genișliği: 216,9 mm

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: 3,5 mm stereo hat giriș kablosu, 

AC-DC adaptörü
• Diğerleri: Hızlı bașlangıç kılavuzu, Kullanım 
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